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METODOLOGIA PARA ZONEAMENTO DE RISCO A INUNDAÇÕES 
GRADUAIS 

Eléia Righi 1; Luís Alberto Basso 2; 

ABSTRACT – This work aimed to propose a methodology for risk zoning to river flood for urban 
areas located in large watersheds. The applicability of the systematic proposal was in the urban 
area of the municipality of Uruguaiana. The methodology was structured first to define the return 
times, that is, the degrees of danger, through mathematical models. Vulnerability analysis 
included parameters associated with socioeconomic characteristics, structure of buildings, urban 
infrastructure, waterborne diseases and emotional impact. The combination of flood hazard levels 
and vulnerability allowed the construction of "Risk Maps". In this sense, the theoretical, technical 
and practical knowledge about the areas of danger, vulnerability and risk of river flood is 
undoubtedly fundamental for the development of adequate techniques to establish civil 
protection plans and alert the population of Uruguaiana. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A gestão de riscos naturais tem sido aprimorada à medida que as perdas associadas a 

desastres assumem proporções insustentáveis do ponto de vista socioeconômico. As inundações 

são os desastres que mais provocam perdas materiais e humanas mundialmente. Segundo o 

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), desde 1995, as inundações foram 

responsáveis por 47% de todo os desastres, afetando 2,3 bilhões de pessoas. O número de 

inundações por ano subiu para uma média de 171 no período 2005-2014, contra uma média anual 

de 127 na década anterior. Na América do Sul, 560.000 pessoas foram afetadas pelas inundações 

em média a cada ano, entre 1995 e 2004. No seguinte período (2005-2014) esse número tinha 

aumentado para 2,2 milhões de pessoas, um aumento de quase quatro vezes. Nos primeiros oito 

meses do ano de 2015, mais 820.000 pessoas foram afetadas por inundações na região (CRED, 

2015). 

Recentes catástrofes provocadas por eventos hidrológicos em vários estados do Brasil 

revelam a fragilidade das atuais políticas públicas para o tratamento dos problemas das 

inundações. A demanda por políticas orientadas ao risco, em lugar da tradicional abordagem 

orientada ao evento, torna-se evidente, e, as soluções encontradas concentram-se em medidas 

não estruturais, as quais, por sua vez, são aplicadas em toda a bacia hidrográfica. 

Nesse sentido, os modelos hidrológicos buscam uma representação matemática dos 

processos que envolvem o ciclo da água na superfície e subsuperfície, tendo normalmente como 

objeto de estudo a bacia hidrográfica. Assim, eles têm a vantagem de permitir a geração de 

resultados para diferentes situações com alta velocidade de resposta (TUCCI, 1998). Isso tem 

motivado amplamente o uso de modelos de simulação do escoamento também para sistemas de 

alerta e previsão de inundações em tempo real (MOORE, et al., 2005). 

Juntamente com os modelos matemáticos, quantificar e qualificar as condições de 

vulnerabilidade da população torna-se imprescindível para a tomada de decisão em 

gerenciamento do risco de inundações graduais. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi propor uma metodologia de zoneamento de 

risco a inundações graduais para áreas urbanas localizadas em grandes bacias hidrográficas. A 

metodologia foi aplicada na área urbana do município de Uruguaiana, estado do Rio Grande do 

Sul, Brasil. 

2 - METODOLOGIA 

Foram definidos os níveis de perigo em Alto, Médio e Baixo conforme os tempos de retorno 

(TR) encontrados. O grau de perigo alto possuiu TR de até 10 anos, sendo representado pelo maior 

número de eventos ocorridos. A faixa de perigo médio possuiu faixa de TR entre 11 e 20 anos, e, a 

faixa de perigo baixo representou os eventos excepcionais, acima de 21 anos de TR. Para essa 



 
 

I Encontro Nacional de Desastres 
3 

etapa foi utilizado o software para previsão de vazão, o modelo distribuído MGB-IPH, que utilizou 

uma grande quantidade de dados, que foram obtidos de fontes como imagens de satélites, mapas 

de tipos de solos e modelos numéricos do terreno. A determinação dos níveis de TR foi feita após 

a calibração do programa HEC-RAS.  

Para o mapeamento e análise da vulnerabilidade foram adquiridas e organizadas as variáveis 

socioeconômicas, infraestrutura urbana, doenças de veiculação hídrica e o impacto emocional. 

Primeiramente elas foram analisadas individualmente e posteriormente foi feita a combinação 

para verificar o grau de vulnerabilidade (alto, médio e baixo) em cada setor censitário da área 

urbana localizados dentro dos tempos de retorno. A aquisição dos dados das edificações e das 

áreas ocupadas foi feita através de dados primários e secundários. Os dados primários foram 

levantados nos trabalhos de campo (visitas técnicas e questionários) e imagens de satélite. Os 

dados secundários juntamente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Defesa Civil, 

Plano Diretor Municipal e órgãos da prefeitura municipal de Uruguaiana. 

Nesta etapa da pesquisa realizou-se o zoneamento do risco a inundações em Uruguaiana a 

partir da análise integrada dos graus de perigo e vulnerabilidade (Quadro 01).  

Assim, a cor vermelha indica compartimentos sujeitos a processos de inundações com alto 

potencial de causar danos, alta frequência de ocorrência, envolvendo setores de alta 

vulnerabilidade. A cor laranja aponta compartimentos sujeitos a processos de inundações com 

médio potencial de causar danos com média frequência de ocorrência, e, a cor verde um baixo 

risco do sistema social frente ao processo de inundação. 

 

Quadro 01 - Matriz para o cálculo do zoneamento de risco. 

Perigo x Vulnerabilidade 
Perigo 

1 - Alto 2 - Médio 3 - Baixo 

Vulnerabilidade 

1 - Alta 1 2 3 

2 - Média 2 4 6 

3 - Baixa 3 6 9 

Fonte: Autor (2016). 

3 - RESULTADOS 

O mapa com a espacialização das classes de perigo à inundação da área urbana de 

Uruguaiana levou em consideração os TR delimitados (Figura 01). A faixa de alto perigo possui 

tempo de retorno até 10 anos e nela encontram-se 50 edificações (cota de 49,26 metros). As áreas 

caracterizadas de médio perigo (maior de 11 anos de TR e menor de 20 anos - cota 51,76 metros) 

possuem um total de 652 edificações, com usos predominantes residenciais. Caso venham a ser 
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atingidas por algum evento, os danos nessas estruturas deverão ser grandes, em virtude dos seus 

constituintes serem frágeis (madeira e chapas). 

A faixa de baixo perigo possui pequena probabilidade de ocorrência de inundações, pois se 

situa em cota superior a 53,9 m. Essa área, somente é atingida em anos excepcionais (igual ou 

maior a 21 anos de TR). A sua definição é útil para informar à população sobre a magnitude do 

risco à que está sujeita, pois nela há um número expressivo de edificações com boas estruturas 

(alvenaria), um total de 962. 

 

 
Figura 01 – Mapa do zoneamento do perigo. 

 

A análise da vulnerabilidade em Uruguaiana incluiu vários parâmetros. Nesse sentido as 

áreas de alta vulnerabilidade são as predominantes, concentradas próximas aos arroios Cacaréu e 

Salso de Cima, envolvendo muitas residências de baixo padrão urbano, deficiência na 

infraestrutura urbana, um grande número de pessoas atingidas, aproximadamente 4300, e com 

uma baixa capacidade resiliente (baixa renda nominal). São os locais que mais impactam 

psicologicamente a população em pré-evento e pós-evento (Figura 02). 
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Figura 02 – Mapa do zoneamento da vulnerabilidade. 

 

A zona de média vulnerabilidade é pequena e concentra-se na parte Centro/Norte da área 

urbana. A população é de aproximadamente 400 pessoas por setor, com uma renda média 

próxima de R$ 600,00 por indivíduo, fato que permite uma recuperação mais rápida após uma 

inundação. 

A zona de baixa vulnerabilidade ocupa uma pequena área e está distribuída por toda a zona 

de perigo. Nela encontram-se setores com uma renda média nominal superior a R$ 600,00, 

ultrapassando os R$ 2.000,00. Apesar de possuir um número significativo de pessoas afetadas 

(aproximadamente 1000) as condições das edificações e a renda permitem uma total recuperação, 

mesmo em médio prazo. 

Assim, a partir da integração dos resultados de perigo e vulnerabilidade foi possível gerar o 

mapa de risco de inundação para a área urbana de Uruguaiana, sendo organizado em três classes: 

Risco Baixo, Risco Médio e Risco Alto (Figura 03). 
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Figura 03 – Mapa do zoneamento de risco. 

 

Na faixa de Alto Risco encontra-se um total de 832 edificações, que correspondem 

majoritariamente a residências de baixo padrão estrutural e com sistema de esgoto e drenagem 

pluvial inexistente e viário deficitário. Se todas essas residências fossem atingidas em um único 

evento, teriam que ser removidas aproximadamente 2900 pessoas. 

Os impactos são também significativos no comércio, mesmo atingindo somente quatro 

estabelecimentos, pois como a faixa é de alto perigo e os proprietários não possuem um capital 

alto, muitas vezes perdem toda a mercadoria não sendo mais possível se recuperar das perdas. 

Para toda a área inundada ocorre aumento do potencial de transmissão de doenças de 

veiculação hídrica ou transmitidas por vetores, principalmente por não possuírem um sistema de 

canalização interna à rede geral de esgotamento sanitário. 

A faixa de Risco Médio possui 490 edificações, onde apenas duas correspondem ao uso 

comercial e três são institucionais. Essa zona possui uma densidade habitacional de três pessoas 
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por domicílio. Em caso de ocorrer novos eventos de inundações e atingir as residências teriam que 

ser removidas em torno de 1500 pessoas. 

A faixa de risco médio, localizada na parte central e perto do rio Uruguai, possui uma 

população resiliente, ou seja, capacidade de se equilibrar economicamente em pouco tempo após 

a ocorrência da inundação. A densidade populacional é baixa, são os que possuem maior renda, 

acima de R$ 1.000,00 por pessoa, e praticamente todas as edificações são de alto padrão 

estrutural. 

Nas áreas caracterizadas de Baixo Risco predominam edificações com médio e alto padrão 

construtivo. Se acontecer alguma inundação que alcance todas as 334 residências, poderão ficar 

desabrigadas cerca de 800 pessoas e, somando-se os moradores de faixas anteriores, seriam mais 

de 5000 indivíduos desabrigados. Nessa faixa foram identificadas quatro edificações para fins 

industriais. Caso sejam atingidas por algum episódio extremo os prejuízos internos serão enormes. 

4 - CONCLUSÃO 

Tendo em vista os resultados obtidos, sugerem-se ações contando com a articulação de 

diversos agentes como órgãos de Defesa Civil, Prefeituras, instituições de pesquisa e ensino, as 

comunidades afetadas, etc., pois agora se sabe com maior precisão quais são os maiores 

prejudicados nos episódios de inundações graduais em Uruguaiana. 

Com essas análises, pretende-se contribuir como uma fonte teórico-metodológica, bem 

como trabalho técnico para o município, pois fornece subsídios e serve de base para estudos de 

maior detalhamento que venham a desenvolver um cadastramento do risco. Longe de esgotar o 

assunto, são necessárias contribuições de outras investigações no sentido de possibilitar a 

incorporação de informações detalhadas dos aspectos abordados, de modo a refinar a formulação 

dos indicadores de vulnerabilidade melhorando a sensibilidade destes aos impactos sofridos, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos sociais e de saúde pública. 
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